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CẢNG BIỂN
Xu hướng mở cửa, hội nhập toàn
cầu và giao thương

 Giao thương các nước ngày càng lớn
nên sản lượng hàng hóa thông qua hệ
thống cảng biển trên thế giới không
ngừng tăng trưởng trong những năm
gần đây.

Xuấ t khẩ u đươ ̣c dự báo tăng
trưởng trong các nă m tới.

Tăng trưởng xuất khẩu các năm tới được
dự báo xấp xỉ 10%/năm.

Chính phủ đã phê duyệt đề án xây
dựng thị trường vận tải cạnh tranh.

 (Theo Quyết định 703 ngày 7/6/2019)
nhằm giúp tái cấu trúc, phát triển
ngành logistic. Đề án này sẽ thúc đẩy
ngành cảng biển phát triển.
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- Cảng biển là một nút quan trọng trong chuỗi logistics, nơi hàng hóa được chuyển từ vận tải đường bộ
sang đường biển. Tại Việt Nam, vận tải đường biển và đường thủy nội địa chiếm khoảng 22.5% tổng khối
lượng hàng hóa vận tải. Vì vậy, ngành cảng biển đóng vai trò quan trọng trong hoạt động logistics và
thương mại.
- Năm 2018, khối lượng lưu vận của toàn bộ hệ thống cảng Việt Nam đạt 17.8 triệu TEU, tăng 23% so
với 2017. Cụm cảng phía Nam và phía Bắc chiếm chủ đạo trong tỷ trọng lưu vận hàng hóa thông qua và
tăng trưởng lưu vận những năm qua. Đây cũng là hai cụm cảng quan trọng nhất cả nước.
- Một trong những chướng ngại trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam nằm ở việc các cảng biển
trong nước đã đang hết công suất sử dụng trong khi chiến lược phát triển lại chưa cụ thể do đó thường
xuất hiện vấn đề những cảng có cơ sở hạ tầng tốt đạt toàn dụng công suất nhưng nhiều cảng biển khác
mức độ sử dụng thấp thậm chí còn không có đối tác. Việc đầu tư tăng công suất tại các cảng biển là vấn
đề cấp thiết, ngoài ra Chính phủ cũng định hướng phát triển hệ thống cảng Việt Nam giống như các cảng
lớn trên thế giới như Singapore, Trung Quốc.. là phát triển hệ thống cảng nước sâu Phía Nam có khu vực
Cái Mép Thị Vải và phía Bắc có khu vực Lạch Huyện tại Hải Phòng được lựa chọn trở thành vị trí cảng
biển chiến lược đóng vai trò là một trong cảng trung chuyển lớn trên thế giới.

Nguồ n: Vietnam Marine Administration, Saigon Newport Corp
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- Do xu hướng mở cửa, hội nhập toàn cầu và giao thương giữa các nước ngày càng lớn nên sản lượng
hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển trên thế giới không ngừng tăng trưởng trong những năm gần đây.
Với việc Việt Nam tham gia các FTA và việc đã áp d ụng khung giá dịch vụ cảng biển mới với nhu cầu
vận chuyển ngày một tăng, năm 2019 được đánh giá sẽ là một năm đầy triển vọng của các DN cảng biển.
- Các hiệp định FTA có khả năng thúc đẩy tăng trưởng 12-15%/năm về sản lượng hàng hóa qua cảng của
Việt Nam trong các năm tiếp theo, với động lực chính tiếp tục từ hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt từ
khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tăng trưởng xuất khẩu các năm tới đươ ̣c dự báo xấp xỉ
10%/năm.
- Theo nghiên cứu của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (NCIF) thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, với mức độ cam kết mở cửa thị trường trong khối CPTPP, dự báo đến năm 2030, kim
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước khu vực CPTPP có thể tăng từ 54 tỷ USD lên 80 tỷ USD,
tương đương 25% tổng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới. Trong tương lai dài hạn
hơn, tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam sẽ có thể tăng thêm 4.04% đến năm 2035.
- EVFTA sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm bình quân từ 4% - 6%/năm trong vòng 10 năm kể từ
khi hiệp định có hiệu lực. Tới 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU sẽ đạt 220 tỷ USD, tăng
thêm 75 - 76 tỷ USD so với trường hợp không có FTA.
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- Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quố c đang ngày càng leo thang , điều này tạo ra nhiều
cơ hô ̣i cho cảng biển ở các nước Đông Nam Á, với các mức thuế nhập khẩu mới, hàng hóa từ Trung
Quốc đến Mỹ và ngược lại có thể sẽ tìm những điểm đến thay thế tốt hơn. Hơn nữa, các nhà sản xuất lớn
có nhà máy đặt tại Trung Quốc cũng đang cân nhắc việc lập nhà máy mới tại các nước Đông Nam Á gần
đó như Việt Nam. Chiến lược này thậm chí có thể được các nhà sản xuất Trung Quốc sử dụng để thay đổi
nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU.. nhằm tránh các loại thuế quan đánh lên hàng hóa
Trung Quốc. Do đó, các tuyến vận tải trực tiếp từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc có thể gặp khó khăn, nhưng
nhu cầu vận tải sẽ không giảm mà sẽ chuyển dịch sang các tuyến khác . Như vâ ̣y , các nhà cung cấp
logistics, trong đó có lĩnh vực cảng biển có thể hưởng lợi từ sự kiện này.
- Trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 101 tỷ USD, tăng 6.7% so với
cùng kỳ năm 2018. Việt Nam đang tiếp tục được hưởng lợi trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khi
tăng trưởng xuất khẩu tại những mặt hàng vốn là thế mạnh của các doanh nghiệp Trung Quốc. Chi phí
nhân công hấp dẫn vẫn tiếp tục thu hút những dòng vốn FDI lớn.
- Tuy nhiên cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn đặt ra câu hỏi lớn về những tác động thực sự về lâu
dài tới hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, cũng như hoạt động luân chuyển hàng hóa qua hệ thống
cảng biển. Bởi ngoài những ảnh hưởng có lợi như trên, vẫn còn những tác động tiêu cực cần theo dõi
thêm: kinh tế thế giới bất ổn, nhiều nước phá giá tiền tệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu,
vấn đề chống gian lận xuất xứ hàng hóa, Mỹ bắt đầu để ý tới Việt Nam về vấn đề thương mại..
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Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh (theo Quyết định 703 ngày
7/6/2019) nhằm giúp tái cấu trúc, phát triển ngành logistic. Đề án này sẽ thúc đẩy ngành cảng biển phát
triển. Thị trường vận tải sẽ cạnh tranh lành mạnh, phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải và
phát triển vận tải đa phương thức; ứng dụng các công nghệ vận tải tiên tiến để tạo thuận lợi cho lưu thông
hàng hóa, giảm chi phí logistics của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh
quốc gia.
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- Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài hơn 3,200km, nằm ở vị trí đắc địa trên trục đường vận tải biển quốc
tế để trung chuyển hàng hóa giữa châu Á và các châu lục khác. Trung biǹ h mỗi ngày có 250-300 lươ ̣t tàu
biể n vâ ̣n chuyể n qua biể n Đông , trong đó có hơn 50% tàu có tro ̣ng tải trên 5,000DWT, khoảng 15-20%
tàu có trọng tải từ 30,000DWT trở lên, chiể m ¼ lươ ̣ng tàu hoa ̣t đô ̣ng trên các vùng biể n củ a thế giới.
- Vùng biển Việt Nam thuộc Biển Đông - một trong những con đường giao thương hàng hải quốc tế nhộn
nhịp nhất trên thế giới, nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bờ biển mở ra cả 3 hướng Đông,
Nam và Tây Nam nên rất thuận lợi cho việc giao lưu thương mại quốc tế và hội nhập kinh tế biển. Theo
báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, bờ biển nước ta có 10 điểm có thể xây dựng cảng biển
nước sâu và nhiều điểm cảng trung bình với tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 50 triệu tấn/năm.
Đến nay, Việt Nam đã ký hiệp định hàng hải thương mại với 26 quốc gia. Việt Nam đã phát triển được 49
cảng biển với 166 bến cảng, 350 cầu cảng với tổng chiều dài khoảng 45,000m; xây dựng 18 khu kinh tế
ven biển..

Nguồ n: Google maps
(Chú thích: Độ lớn của mũi tên thể hiện độ lớn lượng hàng hóa lưu chuyển)
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- Công ty cổ phần Gemadept (GMD – HOSE)

Công ty sở hữu hệ thống Cảng và hạ tầng Logistics trải dài từ Bắc vào Nam và vươn sang các quốc gia
lân cận như Singapore, Hong Kong, Trung Quốc, Campuchia.. GMD là một trong số ít các công ty
logistics Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ logistics trọn gói nhờ sở hữu hệ thống dịch vụ khép kín, từ
cảng biển, kho hàng và các phương tiện vận tải nằm tại các vị trí kinh tế trọng điểm trên cả ba miền Bắc,
Trung, Nam. Hiện nay GMD đang giao dịch tại mức P/E = 14.42 và EPS là 1,987 đồng/cổ phiếu.
- Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (VSC – HOSE)
Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực vận hành kinh doanh cảng, kho bãi. VSC hiện đang khai thác 02
cảng tại Hải Phòng là cảng Green Port và cảng VIP Green. Bên cạnh đó, Công ty hiện có 278,550 m2 kho
bãi và kho CFS tại Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.. Hiện nay VSC đang giao dịch tại
mức P/E = 6.48 và EPS là 4,442 đồng/cổ phiếu.
- Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP – HNX)
Hoạt động sản xuất chính của công ty là bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho bãi, văn phòng, và hoạt động lai
dắt, hỗ trợ tàu biển, kinh doanh dịch vụ (đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, dịch vụ vận tải, cân, đếm
hàng). Công ty dẫn đầu thị trường khu vực phía Bắc (30% thị phần) và đứng thứ 2 cả nước (9% thị phần),
sau Tân Cảng Sài Gòn (SNP). Hiện nay, PHP hiện có 03 cảng chính: Hoàng Diệu, Chùa Vẽ và Tân Vũ
với tổng diện tích khoảng 2.1 triệu km2 và có cầu tàu dài nhất (21 cầu tàu) với tổng chiều dài gần
4,000m. Hiện nay PHP đang giao dịch tại mức P/E = 8.72 và EPS là 1,204 đồng/cổ phiếu.
- Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN – HNX)
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng được thành lập năm 1977. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cảng và
kho bãi. Vốn điều lệ của công ty là 660 tỷ. Công ty mẹ là Tổng Công ty hàng hải Việt Nam, chiếm 75%
vốn điều lệ của Công ty. Công ty có các công ty con là Công ty cổ phần Logistic cảng Đà Nẵng, Công ty
cổ phần xây dựng thương mại cảng Đà Nẵng và Công ty cổ phần tàu lai cảng Đà Nẵng. Hiện nay CDN
đang giao dịch tại mức P/E = 10.32 và EPS là 1,657 đồng/cổ phiếu.
- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE)
Hoạt động chủ yếu của công ty là hoạt động khai thác cảng biển và xếp dỡ hàng hóa, chiếm 90% tổng
doanh thu hàng năm. Cảng Đình Vũ có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong khu công nghiệp Đình Vũ, một
khu vực trọng điểm kinh tế có tốc độ phát triển nhanh chóng của Hải Phòng. Cảng là đầu mối đưa đón
hàng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.Hiện nay DVP đang giao dịch tại mức
P/E = 5.94 và EPS là 7,373 đồng/cổ phiếu.
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BẢNG CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN

Số liê ̣u câ ̣p nhâ ̣t ngày 21/8/2019

Ngành cảng biển đang đươ ̣c hưởng nhiề u lơ ̣i thế từ chính sách như việc áp dụng khung giá dịch vụ cảng
biển mới vào đầ u năm 2019, Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh (theo
Quyết định 703 ngày 7/6/2019) nhằm giúp tái cấu trúc, phát triển ngành logistic, đươ ̣c hưởng lơ ̣i từ các
FTA và phần nào từ cuô ̣c chiế n thương ma ̣i Mỹ – Trung.. nên chúng tôi đánh giá ngành cảng biển sẽ tiế p
tục tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên các cảng biển Việt Nam có quy mô nhỏ và trọng tải tàu
thấp (<80,000 DWT) nên chỉ đóng vai trò là các cảng vệ tinh là nơi trung chuyển hàng hóa, các cảng biển
trong nước đang gă ̣p phải khó khăn về giới ha ̣n công suấ t , việc đầu tư tăng công suất tại các cảng biển là
vấn đề cấp thiết nên ngành cảng biển khó có thể tăng trưởng mạnh và đột phá trong thời gian tới.

KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng
tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo
này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm
viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm
phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư
vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham
gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập trong báo cáo này. SBS sẽ không
chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này. Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc
sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất
kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong
phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và
phân phối lại đối với tài liệu này.
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